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Streszczenie  

Serwisowanie satelitów na orbicie, w tym wymiana uszkodzonych podsystemów, 
instalowanie nowych urządzeń, uzupełnianie paliwa, jak również budowanie dużych 
struktur na orbicie są to tylko niektóre zadania, które mogą być realizowane przez 
roboty kosmiczne. Z tego powodu opracowywane są modele symulacyjne robotów 
kosmicznych, które następnie są używane do opracowania różnych algorytmów  
i układów sterowania. Ze względu na redukcję wpływu grawitacji przez siłę 
odśrodkową wynikającą z ruchu orbitalnego, walidacja robotów kosmicznych na Ziemi 
jest skomplikowana. Istnieje kilka sposobów umożliwiających przeprowadzenie 
potrzebnych testów w warunkach zbliżonych do warunków panujących na orbicie.  
W niniejszym artykule przedstawiono możliwość weryfikacji działania robota 

kosmicznego przy użyciu stanowiska testowego znajdującego się w CBK PAN. 
Omówiono przy tym przejście z modelu robota znajdującego się w  przestrzeni 
kosmicznej do modelu robota znajdującego się na stanowisku testowym. Następnie 
omówiono identyfikację parametrów robota kosmicznego na stanowisku planarnym 

oferującym minimalizację wpływu grawitacji przy jednoczesnej redukcji wymiaru 
układu. W niniejszej pracy przedstawiono również wyniki przeprowadzonych symulacji 
oraz eksperymentów dla wybranego manewru robota kosmicznego. 

 1. Wstęp 

Z czasem coraz bardziej poznajemy przestrzeń kosmiczną, rozumiemy różne 
zachodzące w niej zjawiska, a także coraz częściej wykorzystujemy tą przestrzeń 
dla własnych ziemskich potrzeb. Staje się tak dzięki różnym misjom kosmicznym, 
które wynoszą w przestrzeń kosmiczną różne obiekty oraz urządzenia. Wiąże się to 
jednak z tym, że powstają różne problemy które należy rozwiązać. Przykładowym 

problemem jest wzrastająca liczba obiektów znajdujących się wokół Ziemi. Część 
tych obiektów jest już nieaktywna i może tylko powodować występowanie kolizji 

z innymi obiektami. Stąd też obecnie pracuje się nad deorbitacją takich obiektów. 

Jednym z rozważanych rozwiązań jest zastosowanie robota kosmicznego 

wyposażonego w manipulator. Taki robot mógłby być również zastosowany do 
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serwisowania satelitów, w tym wymiany uszkodzonych podsystemów, instalowania 

nowych urządzeń lub uzupełniania paliwa.  

Innym zastosowaniem robotów kosmicznych jest montaż dużych struktur na 

orbicie. Takie konstrukcje stają się coraz popularniejsze w ostatnich latach, 
ponieważ znajdują wiele zastosowań, w telekomunikacji czy misjach obserwacji 
Ziemi. Przykłady obejmują teleskopy kosmiczne [7] i satelity wyposażone w panele 
słoneczne, które zbierają energię słoneczną na orbicie i wysyłają ją na Ziemię [6]. 

Obecnie proces budowy takich obiektów odbywa się na Ziemi, następnie 
konstrukcje są wysyłane na orbitę. Przykładem jest Kosmiczny Teleskop Jamesa 

Webba [5], który się rozkłada po dotarciu do orbity. Ze względu na to, że te obiekty 
są wysyłane w jednym kawałku, to takie rozwiązanie ogranicza ich kształt, 
wielkość oraz masę. Rozwiązaniem omijającym to ograniczenie mogą być mniejsze 
struktury wysyłane osobno, a następnie montowane na orbicie. Dotychczas, jak  
i obecnie montowanie struktur na orbicie dokonywane jest przy udziale 

astronautów. Jednak prowadzone są prace w celu zwiększenia stopnia 
automatyzacji w kosmosie. Prace te między innymi dotyczą budowy dużych 
struktur za pomocą robotów kosmicznych [1,14]. Zastosowanie robotów 
kosmicznych w tym zadaniu byłoby efektywne ze względu na fakt, że mogą one 
pracować wiele godzin bez przerwy oraz, że nadają się do powtarzalnych czynności 
takich jak chwytanie modułów, łączenie ich, spawanie, mocowanie lub skręcanie 
elementów. Zaletą wykorzystania robotów zamiast astronautów jest zatem 
możliwość budowy większych, bardziej skomplikowanych struktur na orbicie, 
obniżenie kosztów misji, ponadto zwiększenie bezpieczeństwa astronautów [8]. 

Serwisowanie, montaż dużych struktur na orbicie czy przechwytywanie śmieci 
kosmicznych to przykłady sytuacji, w których robot kosmiczny wykonuje manewry 
we względnie niewielkiej odległości od innych obiektów. Wymagane jest zatem 

przeprowadzenie prac badawczych związanych z mechaniką teoretyczną i teorią 
sterowania w aspekcie planowania trajektorii oraz jej realizacji w obecności innych 
obiektów, zwanych przeszkodami. Takimi przeszkodami mogą być na przykład 
panele słoneczne lub elementy budowanej struktury. Rozpoznanie przeszkód przez 
robota kosmicznego możliwe jest przy użyciu kamer. Kamera wizyjna jako sensor 

nawigacji może być używana przy założeniu, że znane są informacje o oświetleniu 
obiektów, naturalne lub przez źródło na korpusie robota kosmicznego, a okresy 
braku oświetlenia są estymowane na podstawie poprzednich stanów zakładających 
obrót obiektu ze stałymi parametrami [2]. Konstrukcja robota kosmicznego jest 

specyficznym projektem, ponieważ musi uwzględniać brak grawitacji. Najbardziej 
złożonymi mechanicznie częściami robota są przeguby ramienia robotycznego. 

Muszą one zapewniać możliwość zadania wysokich obciążeń mechanicznych na 
minimalnej drodze. Ponadto zapewniać dodatkowe funkcje takie jak hamowanie, 

ręczne uruchamianie, czy umożliwiać przepływ sygnałów [12].  

W niniejszym artykule omówiono przejście z rzeczywistych sytuacji manewrów 
robotów kosmicznych na orbicie poprzez ich symulację numeryczną w przestrzeni 

trójwymiarowej do przeprowadzanych testów w laboratorium. Schemat takiego 

przejścia przedstawiono na Rysunku 1.  
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Rys. 1. Przejście z sytuacji orbitalnej do układu na stanowisku testowym 

 

Artykuł jest zorganizowany w następujący sposób. W rozdziale 2 przedstawiono 
kinematykę i dynamikę robota kosmicznego w przestrzeni 3D. W rozdziale 3 

przedstawiono przejście z modelu robota kosmicznego w przestrzeni 3D do modelu 

znajdującego się na stanowisku testowym w Centrum Badań Kosmicznych PAN. 
Parametry, które mogą być zmierzone na stanowisku testowym omówiono  

w rozdziale 4. Wyniki symulacji oraz eksperymentów wybranego scenariusza 

realizowanego przez robot kosmiczny przedstawiono w rozdziale 5. Pracę kończy 
rozdział 6 w którym przedstawiono wnioski i uwagi końcowe. 

2. Model dynamiki robota kosmicznego w przestrzeni 3D 

W rozdziale tym zostanie omówiona kinematyka i dynamika manipulatora 
kosmicznego pracującego w przestrzeni trójwymiarowej. Wyprowadzone równania 
zakładają zerowy pęd i moment pędu układu. Równania opisane w tym rozdziale 

bazują na [13] i odniesione są do inercjalnego układu współrzędnych CSine. 

Pozycja końcówki roboczej manipulatora (ee) określona jest wzorem: 

 

                                                                                            (1) 

gdzie: 

  – pozycja środka masy satelity, 

  – pozycja pierwszej pary kinematycznej manipulatora względem satelity,  

  – pozycja pary kinematycznej i+1 względem pary kinematycznej i. 
Prędkość kątową i liniową końcówki roboczej manipulatora można określić za 

pomocą następujących wzorów: 

Symulacje w 

przestrzeni 3D 

Sytuacja  

orbitalna 
Układ testowy 

Parametry 

– 37 –



F. L. Basmadji, A. Biedrzycka, M. Pawlus, K. Seweryn, J. Sąsiadek 
 

 

                                                                                    (2) 

 

                                          (3)   

 

gdzie: 

     –  prędkość kątowa satelity 

      –  prędkość liniowa satelity 

 – oznaczają wektory jednostkowe dla odpowiednio prędkości kątowej  
                  i pozycji kątowej i-tej pary kinematycznej manipulatora, 

      – prędkość kątowa i-tej pary kinematycznej manipulatora. 

 

Prędkość końcówki roboczej wyraża się następującym równaniem:    

 

                                                                                            (4) 

 

gdzie: 

   – jakobian satelity, 

  – jakobian manipulatora zapisany w układzie inercjalnym, 
   – wektor zawierający prędkości kątowe par kinematycznych, 

  

Na podstawie równania Lagrange’a drugiego rodzaju, można wyprowadzić ogólne 
równanie ruchu robota kosmicznego. Biorąc pod uwagę, że robot kosmiczny 
znajdujący się na orbicie jest w stanie spadku swobodnego, siły potencjalne nie są 
uwzględniane. Do opisu ruchu użyto następujących współrzędnych uogólnionych: 
 

                                                                                            (5) 

 

                                                                                           (6) 

 

gdzie: 

  – wektor zawierający kąty Eulera opisujące orientację satelity 

 

Równanie ruchu ma zatem następującą postać: 
 

                                                                                 (7) 

 

gdzie: 

 – macierz masowa układu, 

        – wektor sił uogólnionych,  

  – macierz Coriolisa 

  –siły i momenty działające na satelitę  
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        - wektor momentów sterujących zadawanych w przegubach manipulatora 

Przy czym, macierz  jest liczona zgodnie z równaniem 5.236 w [11]. 

3. Model dynamiki robota kosmicznego na stanowisku 

testowym   

3.1. Symulowanie warunków panujących w kosmosie na ziemi  
 

Przeprowadzenie testów robota kosmicznego w warunkach panujących na Ziemi 

jest utrudnione ze względu na siłę grawitacji. Niemniej jednak, warunki obniżonej 
grawitacji można zasymulować w warunkach ziemskich na różne sposoby: podczas 
lotów parabolicznych, w specjalnie dostosowanych basenach, podczas zrzutu  

z wieży lub na specjalnie zbudowanych stanowiskach testowych. Przykładem 

takich stanowisk jest planarne stanowisko testowe do walidacji algorytmów 
sterowania robotem kosmicznym znajdujące się w Centrum Badań Kosmicznych 

PAN  w Warszawie [9]. Stanowisko to jest przedstawione na Rysunku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Stanowisko testowe robota kosmicznego (CBK PAN) 

 

Kamery systemu  
wizyjnego 

Robot kosmiczny 
Stanowisko operatora 
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Stanowisko to jest w użyciu od 2012 roku i jest stale aktualizowane. Stanowisko 

testowe robota kosmicznego pozwala na badanie układów robotycznych w ruchu 
dwuwymiarowym. Składa się ono ze stołu granitowego o wymiarach 3m x 2m oraz 
makiety satelity z manipulatorem o dwóch stopniach swobody. Masa satelity 

wynosi około 60 [kg], natomiast masa manipulatora wynosi 6 [kg]. Długość 
manipulatora wynosi 1.22 [m].Satelita oraz manipulator poruszają się na łożyskach 
powietrznych co zapewnia beztarciowy (współczynnik tarcia jest w granicach  
10

-5
)  ruch układu w jednej płaszczyźnie. Trzy łożyska powietrzne znajdują się pod 

satelitą natomiast pod każdym członem manipulatora umieszczone jest jedno 
łożysko powietrzne. Średnica użytych łożysk powietrznych wynosi 50 mm. Satelita 

jest wyposażony w 8 silników typu cold-gas, które zostały umiejscowione parami 
na rogach satelity. Nominalna wartość siły ciągu pojedynczego silnika cold-gas jest 

na poziomie 1 [N].  Dysze wylotowe silników skierowane są prostopadle do siebie, 

dzięki czemu można w pełni kontrolować pozycję i orientację satelity. Zewnętrzny 
system wizyjny jest wykorzystywany do wyznaczenia pozycji i orientacji robota 

kosmicznego. Przyspieszenie grawitacyjne przy użyciu opisanego stanowiska 
testowego wynosi około 10-3 

- 10
-5 

[g]. 

 

Kolejnym problemem podczas próby przeprowadzenia testów robota 

kosmicznego w warunkach ziemskich są wymiary obszaru roboczego, w którym ma 
być przeprowadzony test. Problem ten wynika z trudności testowania satelity  
z manipulatorem w skali 1:1, ponieważ wymiary stanowiska testowego są 
ograniczone, a często satelita ma wymiary większe od wymiarów stołu lub manewr, 
który chcemy przetestować wymaga obszaru o wymiarach większych niż istniejące 
stanowisko testowe. Stąd powstaje konieczność przeprowadzenia skalowania. 

Korzystając z ogólnie przyjętych praw skalowania [3] można zarówno pomniejszyć 
model testowy do akceptowalnych rozmiarów, jak i wykorzystać otrzymane  
w eksperymencie wyniki do analizy pełnowymiarowego przypadku [10].  

Prawo skalowania wyrażone jest wzorem: 
 

                                                                                                                  (8) 

 

gdzie,  – wartość wielkości fizycznej po skalowaniu,  – współczynnik skalujący, 
 – wykładnik skalujący, –wartość wielkości fizycznej przed skalowaniem. 

 

W związku z tym, parametry masowo-geometryczne zaprojektowanego układu 
robotycznego uzyskano poprzez skalowanie pełnowymiarowego robota 

kosmicznego, co umożliwia umieszczenie robota na stole testowym oraz 

przeprowadzenie testów związanych z różnymi manewrami. Wyniki 

eksperymentów można następnie przeskalować, aby umożliwić analizę manewru 
przeprowadzonego w pełnej skali. 

 

Ruch sztucznego satelity Ziemi może być zakłócony przez siły zewnętrzne 

znajdujące się w przestrzeni kosmicznej, w której porusza się satelita.  
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Przykładowym źródłem zakłóceń jest różnica w wielkości i kierunki siły 
grawitacyjnej działającej na poszczególne części satelity. Efekt ten powstaje 

zgodnie z prawem powszechnego ciążenia, które mówi, że każde ciało (np. Ziemia) 
przyciąga inne ciało (np. Satelitę) z siłą która jest proporcjonalną do iloczynu mas 

tych dwóch ciał i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między ich 
środkami. Wpływ ten jest tym większy im większy jest obiekt. Na ruch satelity 

wpływa również ciśnienie promieniowania słonecznego. Efekt ciśnienia światła 

słonecznego na ruch sztucznego satelity Ziemi jest tym większy, im mniejszy jest 
stosunek ciężaru satelity do pola jego powierzchni [4]. Kolejne zakłócenia ruchu 

satelity mogą być spowodowane przez szczątkowy opór atmosferyczny. Jako 
przykład, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) porusza się na orbicie  
o wysokości około 400 [km] z prędkością około 7.6 [km/s], mimo iż gęstość 

powietrza na tej wysokości jest znikoma, jednak duża względna prędkość powoduje 
znaczny transfer pędu pomiędzy statkiem kosmicznym a zderzającymi się z nim 
cząstkami powietrza. Jeszcze innym źródłem zakłóceń są siły przyciągania Słońca, 
Księżyca lub innych planet oraz siły magnetyczne. Niemniej jednak, wszystkie siły 
i momenty powstałe przez wyżej wymienione zakłócenia są bardzo małe  
w stosunku do sił i momentów sterujących działających na robota kosmicznego, 

stąd też są one świadomie pomijane podczas przeprowadzenia testów na stanowisku 
testowym. 

 

3.2. Model dynamiki robota kosmicznego na stanowisku testowym  

       w CBK  PAN 

 

Stanowisko testowe robota kosmicznego znajdujące się w Centrum Badań 
Kosmicznych PAN pozwala na badanie układów robotycznych w ruchu 
dwuwymiarowym. Robot kosmiczny składa się z satelity oraz manipulatora  
o dwóch stopniach swobody. Manipulator wykonuje ruch za pomocą silników 
prądu stałego zamontowanych w przegubach. W przypadku satelity, możliwe jest 

wykonanie ruchu w kierunku osi x, w kierunku osi y oraz obrót wokół osi z.   

Ruch satelity jest realizowany przy użyciu silników manewrowych działających na 

sprężony azot, które zostały wykonane przez Politechnikę Warszawską   

i przetestowane w ramach wspólnego projektu „Opracowanie i walidacja modelu 
laboratoryjnego robota kosmicznego zawierającego układ silników resistojet” 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [9]. Na satelicie 

zamontowano 8 silników manewrowych, które zostały umiejscowione parami na 

rogach satelity w taki sposób, że ich dysze wylotowe skierowane są prostopadle do 
siebie, dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad pozycją i orientacją satelity.  
 

W przypadku robota kosmicznego znajdującego się w CBK PAN, wektor 

współrzędnych uogólnionych w równaniu (7) opisujący dynamikę robota 
kosmicznego składającego się z satelity oraz manipulatora przyjmie następującą 
postać: 
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                                                                                        (9) 

 

zaś wektor ich pochodnych: 

                                                                                      (10) 

 

Wektor sił działających na satelitę w tym wypadku będzie następujący: 
 

                                                                                                      (11) 

 

Natomiast na satelitę będzie działał tylko jeden moment zewnętrzny: 

 

                                                                                                                (12) 

 

Ze względu na to, że manipulator robota kosmicznego jest o dwóch stopniach 
swobody, stąd wektor momentów działających na przeguby manipulatora można 
zapisać jako: 

 

                                                                                                      (13) 

 

W rozdziale 5 zostaną przedstawione wyniki testów przeprowadzonych na 
stanowisku testowym robota kosmicznego. Wyniki te zostaną również porównane 

z wynikami otrzymanymi poprzez symulacje komputerowe przeprowadzone  

z wykorzystaniem narzędzia symulacyjnego robota kosmicznego opracowanego  

w CBK PAN, w którym model robota kosmicznego został zbudowany  
w środowisku Matlab SimMechanics (moduł Simulinka). Satelita został 
zamodelowany jako ciało sztywne natomiast manipulator został zamodelowany 
jako łańcuch ciał sztywnych połączonych przegubami obrotowymi. 

4. Identyfikacja parametrów robota kosmicznego  

i zjawisk zachodzących podczas jego pracy  
w warunkach orbitalnych 

Naszkicowana w rozdziale 1 metodologia analizy zachowania robota 

kosmicznego na orbicie w trakcie realizacji typowych manewrów               
tj. przechwytywania śmieci kosmicznych czy montażu dużych struktur orbitalnych, 
uwzględnia znaczący wpływ grawitacji na zachowanie omawianego systemu.  
Z jednej strony w przestrzeni kosmicznej grawitacja jest zredukowana przez ruch 

orbitalny, z drugiej strony brak jest możliwości pełnej eliminacji grawitacji  

w warunkach Ziemskich. Idealnym rozwiązaniem byłoby prowadzenie testów  
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w warunkach orbitalnych niemniej jest to obecnie kłopotliwe ze względów 
ekonomicznych. 

 

Stąd istotna jest dyskusja nad identyfikacją parametrów na stanowisku 
planarnym oferującym minimalizację wpływu grawitacji przy jednoczesnej redukcji 
wymiaru układu (szczegóły zawarte w rozdziale 3). Dyskusja ta przedstawiona 
została poniżej i zawiera listę parametrów i zjawisk, do których identyfikacji 
potrzebne jest stanowisko płaskie niwelujące wpływ grawitacji: 

� Wpływ ruchu manipulatora na satelitę. Wpływ ruchu manipulatora na 
satelitę wynika z faktu, że stosunek masy manipulatora do masy satelity nie 
jest nieskończenie mały (przypadek manipulatora na Ziemi) i w praktyce 

inżynierskiej może wynosić nawet 0.2. Interakcje dynamiczne mogą 
również spowodować interakcje między układami sterowania manipulatora 
i satelity w przypadku, gdy są to osobne układy sterowania. Oba typy 
wpływów można mierzyć poprzez pomiar pozycji satelity i pomiar członu 
roboczego manipulatora. W przypadku interakcji między układami 
sterowania można mierzyć korelacje pomiędzy sygnałami generowanymi 
przez poszczególne układy sterowania. 

� Histereza pary kinematycznej. W warunkach ziemskich dzięki grawitacji 
moment siły obciążający parę kinematyczną relatywnie rzadko zmienia 
znak, a jeśli się tak dzieje można zdefiniować zakresy konfiguracji kątów 
manipulatora, w których następuje owa zmiana. Dzięki czemu można 
zdefiniować przestrzeń roboczą manipulatora, w której owa zmiana nie 
następuje, a tym samym nie ma konieczności uwzględniania wpływu 
histerezy w parze kinematycznej na pozycjonowanie członu roboczego 

manipulatora. W warunkach orbitalnych moment siły obciążającej parę 
kinematyczną wielokrotnie i w dowolnej konfiguracji manipulatora może 
zmieniać znak ze względu na brak referencyjnego kierunku wyznaczanego 
przez wektor grawitacji. Stąd zjawisko histerezy w parze kinematycznej 

musi być precyzyjnie zidentyfikowane na stanowisku planarnym  

i włączone do modelu 3D manipulatora i satelity. Proces pomiaru może 
polegać na wysokoczęstotliwościowym pomiarze położenia wału 
wejściowego i wyjściowego przekładni pary kinematycznej wraz  
z pomiarem momentu siły obciążającego parę kinematyczną. Proces 
korelacji modelu 3D na podstawie wyników z testów na planarnym 

stanowisku należy wykonać z uwzględnieniem różnego charakteru tarcia  

w parze kinematycznej w wariancie planarnym i w wariancie 3D.  

� Zachowanie momentu pędu systemu. W trakcie wspomnianych powyżej 
manewrów system (w rozumieniu robot kosmiczny i przechwytywany 

satelita) zachowuje pęd i moment pędu. Ma to istotne znaczenie, ponieważ 
w warunkach ziemskich typowe manipulatory poprzez fakt połączenia  
z fundamentem nie zachowują momentu pędu. Ta różnica ma istotne 
znaczenie w kontekście parametrów tłumienia poszczególnych 
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podsystemów, które powinny być zmierzone. W omawianych modelach 
tłumienie można uwzględnić w modelu pary kinematycznej. Inne podejście 
to budowa modelu o parametrach rozproszonych uwzględniając 

elastyczność ramion manipulatora. 
� Stabilność układu sterowania. Problem stabilności układu sterowania 

manipulatorem kosmicznym, a w szczególności walidacji warunków pracy  
w jakich układ sterowania robota kosmicznego jest stabilny wymaga testów 
na stanowisku planarnym. Powodem jest grawitacja, która wpływa na 
konieczność wykorzystania członu całkującego (w przypadku 

standardowego układu sterowania PID) do zniwelowania jej wpływu. 
Niemniej w warunkach orbitalnych układ sterowania nie powinien 
wykorzystywać członu całkującego. Analogiczna sytuacja będzie miała 
miejsce w sytuacji wykorzystania adaptacyjnych układów sterowania. Stąd 
konieczność opracowania scenariusza pozwalającego na sprawdzenie 
podczas testów na stanowisku planarnym zakresu warunków pracy w jakich 
układ sterowania jest stabilny. 

� Sensory. Identyfikacja poziomu szumów sensorów również wymaga 
dedykowanego podejścia. W szczególności w przypadku akcelerometrów 
wpływ grawitacji ma istotne znaczenie. Stąd orientacja akcelerometrów na 
testowanym robocie powinna być tak zrealizowana, aby wykluczyć wpływ 
grawitacji. Ponadto analiza rozkładu statystycznego szumu uzyskiwanego  
z sensorów ma wpływ na wybór modelu filtrowania. Dla przykładu  
w przypadku szumu gausowskiego można wykorzystać rozszerzony filtr 

Kalmana (EKF) podczas, gdy zdetekowany szum miałby inny rozkład 
należy rozważyć inny sposób filtracji sygnału. 

� Drgania. Efekt drgań jest związany z zagadnieniem zachowania pędu  
i współczynnikami tłumienia. Drgania w układzie robota kosmicznego są 
wywoływane zarówno przez silniki DC manipulatora w momencie 

przyspieszania i hamowania, jak również przez silniki rakietowe (pędniki), 
które są sterowane zazwyczaj w sposób on/off. Testy na stanowisku 
planarnym pozwalają na wyznaczenie charakterystyk sztywności par 
kinematycznych manipulatora i wprowadzenie uzyskanych wartości do 
modelu dynamiki 3D robota kosmicznego. 

5. Przykładowe wyniki symulacji oraz eksperymentów  

Celem niniejszego rozdziału jest  przeprowadzenie porównania pomiędzy 
wynikami uzyskanymi z symulacji numerycznych z wynikami otrzymanymi  

z eksperymentów przeprowadzonych na stanowisku testowym znajdującym się  
w CBK PAN. Uproszczony schemat układu sterowania zastosowanego  
w przeprowadzonych testach przedstawiony jest na Rysunku 3.   
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Rys. 3. Uproszczony schemat zastosowanego układu sterowania 

 

Porównanie to zostało przeprowadzone dla następującego  scenariusza: zadaniem 

robota kosmicznego było zrealizowanie zadanych trajektorii zarówno przez satelitę 
jak i przez końcówką roboczą manipulatora. Zadaną trajektorią końcówki roboczej 
manipulatora była  trajektoria prostoliniowa której punktem początkowym był 
punkt posEE( =0)=(0.7,0.7) [m] natomiast końcowym punktem tej trajektorii był 
punkt  posEE( = k)=(0.3,0.4) [m]. Satelita natomiast miał zrealizować trajektorię  
o kształcie łuku okręgu o określonej średnicy, przy czym, początkowym punktem 
tej zadanej trajektorii był punkt possat( =0)=(1.2,1.2) [m] zaś punktem końcowym 
tej zadanej trajektorii był punkt possat( = k)=( 1.0026, 0.9181) [m]. Pozycje 

końcówki roboczej manipulatora jak i satelity zostały określone względem początku 
przyjętego inercjalnego układu współrzędnych. Z kolei zadana orientacja 

początkowa satelity była równa 180 [st] która podczas testów powinna się zmienić 
o 15 [st] podobnie jak jest to pokazane na Rysunku 7. 

 

W celu porównania wyników uzyskanych z symulacji numerycznej z wynikami 

uzyskanymi z eksperymentów, przeprowadzono serię eksperymentów dla tych 
samych zadanych warunków początkowych oraz trajektorii. Na poniższych 
wykresach przedstawiono wyniki tych sześciu przeprowadzonych eksperymentów. 
 

Na Rysunku 4 przedstawiono zadane (referencyjne) trajektorie końcówki 
roboczej i satelity oraz rzeczywiste trajektorie otrzymane w wyniku 

przeprowadzenia eksperymentów na stanowisku testowym. Na Rysunkach5,6 oraz 

7 przedstawiono kolejno przebiegi pozycji przegubów i orientację satelity uzyskane 

w wyniku symulacji numerycznych oraz eksperymentów. Trajektorie satelity oraz 
końcówki roboczej manipulatora uzyskane podczas przeprowadzania symulacji 

numerycznej przedstawione zostały na Rysunku 8.  
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Rys. 4. Trajektorie referencyjne oraz trajektorie uzyskane w wyniku przeprowadzenia 

eksperymentów na stanowisku testowym 

 

Rys. 5. Pozycja przegubu 1 – wynik symulacji oraz wyniki eksperymentów 

 
Rys. 6. Pozycja przegubu 2 – wynik symulacji oraz wyniki eksperymentów 
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Rys. 7. Orientacja satelity – wynik symulacji oraz wyniki eksperymentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 8. Realizacja trajektorii przez satelitę oraz manipulator: wynik symulacji w środowisku 
Matlab (po lewej stronie) oraz początkowy i końcowy stan robota kosmicznego podczas 

eksperymentu (po prawej stronie) 

 

Oscylacje pojawiające się na Rysunkach 5,6 oraz 7 najprawdopodobniej 

spowodowane są tym, że dane o stanie satelity i manipulatora, pochodziły  
z systemu wizyjnego i nie były filtrowane. Niemniej jednak można zauważyć, że 
uzyskane wyniki eksperymentów w znacznym stopniu pokrywają się z wynikami 
uzyskanymi z symulacji numerycznej przeprowadzonej na symulatorze 

znajdującym się w CBK PAN dla wybranego scenariusza.  Różnice pomiędzy 
wynikami uzyskanymi drogą symulacji a wynikami uzyskanymi z eksperymentów 
wynikają z właściwości użytego regulatora. Do sterowania ruchem robota 
kosmicznego użyto regulatory PD. Pozycja i orientacja satelity jak również pozycja 
końcówki roboczej manipulatora były mierzone poprzez zewnętrzny system 
wizyjny i stanowiły informację zwrotną do układu sterowania. Brak członu 
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całkującego powoduje brak sprowadzenia uchybu do zera. Stąd powstają różnice  
w pozycji i orientacji początkowej satelity oraz  pozycji początkowej końcówki 
roboczej, a co za tym idzie, różnice w początkowych położeniach kątowych 
przegubów manipulatora (rys. 5,6) oraz orientacji satelity (rys. 7). 

Nawiązując do parametrów i zjawisk omówionych w rozdziale 4, z testów 
przeprowadzonych na stanowisku testowym można zbadać wpływ ruchu 
manipulatora na satelitę. Jest to ważne z tego powodu, że w przypadku robota 
znajdującego się na stanowisku testowym w CBK PAN stosunek masy 
manipulatora do masy satelity wynosi aż 0.1. Z eksperymentów przeprowadzanych 

na tym stanowisku testowym, można również zbadać zjawisko zachowania 
momentu pędu dla systemu satelita-manipulator. Pozostałe parametry, które zostały 
opisane  w  rozdziale 4 planowane są do wyznaczenie w późniejszych pracach. 

Podsumowanie 

W niniejszej pracy omówiono problematykę naziemnej weryfikacji manewrów 
realizowanych przez robota kosmicznego. Przedstawione zostało podejście 
przejścia z sytuacji orbitalnej, gdzie potrzebny jest pełny model robota, do modelu 

robota znajdującego się na stanowisku testowym w CBK PAN. Omówiono przy 
tym problem skalowania oraz porównano warunki panujące w przestrzeni 
kosmicznej do tych znajdujących się na stanowisku testowym. Ponadto, omówiono 
parametry i zjawiska podczas pracy robota kosmicznego, do których identyfikacji 
potrzebne jest stanowisko płaskie niwelujące wpływ grawitacji takie jak: wpływ 
ruchu manipulatora na satelitę, histereza pary kinematycznej, poziom szumu 

sensorów, charakterystyki sztywności par kinematycznych manipulatora. Opory 

ruchu podłoża platformy i powierzchni stołu nie były mierzone podczas 
eksperymentów.  Niemniej jednak, zastosowane łożyska powietrzne wytwarzają 
cienką warstwę sprężonego powietrza 5-10 μm zapewniając w ten sposób bardzo 
małe tarcie (współczynnik tarcia jest w granicach 10-5

). 

Otrzymane wyniki eksperymentów przeprowadzonych dla wybranego 

scenariusza są obiecujące ponieważ w znacznym stopniu pokrywają się z wynikami 
uzyskanymi drogą symulacji komputerowej co potwierdza poprawność użycia 
przedstawionego stanowiska testowego do przeprowadzania weryfikacji manewrów 
realizowanych przez robota kosmicznego w warunkach ziemskich. Niemniej 

jednak, dalsze prace dotyczące układu sterowania oraz regulatorów powinny zostać 
przeprowadzone w celu eliminacji powstających błędów w pozycji i orientacji. 
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Ground verification of space robot maneuvers 

On-orbit servicing including the replacement of damaged subsystems, installation of new 

devices, refueling as well as on-orbit assembly of large structures are only some of the tasks that 
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can be accomplished by space robots. For this reason, space robots simulation models are being 

developed in order to develop different algorithms and control systems. Due to the centrifugal 

force resulting from the orbital motion, the influence of gravity is reduced, thus, the validation of 

space robots on Earth is complicated. There are several ways to carry out the necessary tests in 

conditions similar to those on orbit. In this paper, the ability to verify the operation of the space 

robot using a 2D microgravity test bed at CBK PAN is presented. This paper also discusses the 

transition of the space robot model from the case where the space robot is operating in space to 

the case where the robot is similar to that working on the presented test bed. Next, the 

identification of the space robot parameters on a flat test bed that offers the minimization of the 

gravitational influence with the reduction of system dimension is discussed. Finally, the results of 

the conducted simulations and experiments for a chosen maneuver are presented.  
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